Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com
Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.
ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE ANVÄNDNINGSVILLKOR
Termer med inledande versal som används i dessa Ytterligare villkor definieras i Adobes allmänna
användningsvillkor (”Villkor”) eller i dessa Ytterligare villkor.
1. Definitioner.
1.1 ”FormsCentral Solution” avser en webbplats eller något annat erbjudande som du utvecklar åt en kund som
(a) använder FormsCentral; (b) lägger till innehållsfunktioner till FormsCentral och (c) inte konkurrerar med
Tjänsterna.
1.2 ”Information” innebär personligt identifierbar information.
1.3 ”Deltagare” innebär en tredje part som interagerar med Tjänsterna som ett resultat av en sådan parts relation
eller anknytning till dig.
2. Användning av Tjänsterna.
2.1 Tillstånd att använda Tjänsterna. Du utfäster och garanterar att du har alla rättigheter, befogenheter och
tillstånd som krävs för att godkänna dessa Ytterligare villkor och utföra de handlingar som krävs inom ramen för
dem.
2.2 Användning för andras räkning. Du får skapa och underhålla en FormsCentral-lösning som du kan erbjuda till
dina kunder förutsatt att du samtycker till att (a) du ensam ansvarar för att upprätthålla sekretessen för ickeoffentliga auktoriseringsreferenser relaterade till din eller dina kunders användning av Tjänsterna eller en
FormsCentral-lösning; (b) du ensam ansvarar för att inneha ett tillräckligt antal licenser till tjänsterna till stöd för
din FormsCentral-lösning och (c) du omedelbartska meddela vårt kundtjänstteam om eventuell felaktig
användning av din eller dina kunders konton eller auktoriseringsreferenser eller om någon säkerhetshändelse
relaterad till Tjänsterna. För att förtydliga: Om en av dina FormsCentral-lösningar omfattar rätten för din kund att
tillåta åtkomst till FormsCentral-lösningen för flera användare, så måste du införskaffa tillräckligt antal licenser
som omfattar dessa användare.
3. Villkor och uppsägning.
3.1 De Ytterligare villkoren kommer att fortsätta att gälla tills de sägs upp av antingen dig eller Adobe enligt vad
som anges i Villkoren. Utöver de skäl som Adobe har för att säga upp dessa Ytterligare villkor med dig enligt vad
som anges i Villkoren kan Adobe säga upp dessa Ytterligare villkor om ditt konto för Tjänsten används av
tredjepart.
3.2 Utöver de avsnitt som ingår i avsnitt 10.4 i de Villkoren kommer följande avsnitt i de Ytterligare villkoren att
gälla efter att dessa Ytterligare villkor har upphört eller sagts upp: 1, 3.2, 4 och 7.
4. Information om Deltagare.
4.1 Ditt ansvar för Information om Deltagare. Precis som mellan Adobe och dig kommer du att ha allt ansvar för
all Information om Deltagare som används eller lämnas in i samband med Tjänsterna och Adobe kommer inte
att ha något ansvar med avseende på detta. Du ska följa alla lagar och regler för dataskydd och sekretess som
gäller för Information om Deltagare. Du måste införskaffa och inneha tillstånd från Deltagare (a) för dig att
tillträda, använda eller lämna ut Information om Deltagarna och (b) för Adobe att tillhandahålla de verktyg du

använder för att utföra de handlingar som beskrivs i detta dokument. Du måste införskaffa de tillstånd från
Deltagare som krävs för att göra det möjligt för Adobe att tillhandahålla Tjänsterna. Du kommer att försvara,
kompensera och hålla Adobe skadeslöst från alla anspråk, stämningar eller förfaranden som förs mot Adobe av
en Deltagare i anslutning till alla handlingar eller underlåtenheter med avseende på sådan Information om
Deltagare.
4.2 Känslig Information om Deltagare. Utöver ditt ansvar enligt vad som anges i avsnitt 4.1 (Ditt ansvar för
Information om Deltagare) bekräftar och samtycker du specifikt till att:
(a) du ensam är ansvarig för att uppfylla kraven i Children’s Online Privacy Protection Act från 1998 (”COPPA”),
inklusive, men inte begränsat till, införskaffande av föräldrarnas tillstånd att samla in och använda Information
om personer under tretton (13) år i samband med att du eller Deltagare använder Tjänsterna
(b) Adobe (i) inte agerar på ditt uppdrag i egenskap av Affärspartner eller underleverantör enligt definitionen av
dessa termer i Health Insurance Portability and Accountability Act från 1996, inklusive ändringar och tillägg,
(”HIPAA”) när de tillhandahåller och tillgängliggör dessa Tjänster till dig och (ii) endast agerar i enlighet med de
integritets- och säkerhetsvillkor som beskrivs i dessa Ytterligare villkor
(c) du ensam ansvarar för att uppfylla kraven i HIPAA i anslutning till skyddad hälsoinformation (”Protected
Health Information” enligt definitionen av denna term i HIPAA, bestämmelserna om Health Information
Technology for Economic and Clinical Health (”HITECH”) i American Recovery and Reinvestment Act från 2009
samt bestämmelser som antagits under denna lag, enligt ändringar) som erhålls eller används i samband med att
du och Deltagare använder Tjänsterna och
(d) du ensam ansvarar för att uppfylla kraven i alla lagar och regler om dataskydd och integritet som gäller
annan känslig information, inklusive, men inte begränsat till, socialförsäkringsnummer, kreditkortsnummer,
körkortsnummer och bankkontoinformation, som erhålls eller används i samband med att du och Deltagare
använder Tjänsterna.
4.3 E-post till Deltagare. Deltagarna får i allmänhet e-postmeddelanden relaterade till Tjänsterna från dig och
inte från Adobe. Därför kan Deltagare som har valt att inte ta emot meddelanden från Adobe ändå få vissa
Tjänsterelaterade e-postmeddelanden som har skickats av dig. Dessutom kan Adobe, om tillämpligt, skicka
e-postmeddelanden till Deltagare i ditt namn som din representant, på din begäran och på ditt uppdrag. Du är
ensam ansvarig för sådana e-postmeddelanden och innehållet i dem.
5. Tjänstespecifika villkor.
Villkoren i detta avsnitt 5 gäller endast de specifika Tjänster, erbjudanden eller Adobes programvara, om
tillämpligt, som beskrivs nedan. Oavsett om något häri anger motsatsen kommer villkoren i detta avsnitt 5 att
gälla om det skulle uppstå en konflikt mellan villkoren i detta avsnitt 5 och andra villkor i dessa Ytterligare
villkor, men endast i den utsträckning denna konflikt kräver.
5.1 Acrobat.com webbtjänster. Detta avsnitt 5.1 (Acrobat.com webbtjänster) gäller endast dig om du är en
utvecklare som har åtkomst till förhandsversionerna av Acrobat.com API:er som Adobe ibland gör tillgängliga i
anslutning till Acrobat.com (”Webbtjänster”).
5.1.1 Licens för Webbtjänster. I enlighet med villkoren i dessa Ytterligare villkor ger Adobe dig en begränsad,
återkallelig, icke-exklusiv och icke överförbar licens att (a) se dokumentationen som görs tillgänglig till dig av
Adobe på Webbtjänstsidan, som för närvarande finns på http://www.adobe.com/go/acrobat_com_dev_se
(”Webbtjänstdokumentation”) och (b) begära och använda webbtjänsterna i enlighet med
Webbtjänstdokumentationen och villkoren i dessa Ytterligare villkor. Adobe kan när som helst säga upp licenser
som ges under detta avsnitt 5.1.1 (Licens för Webbtjänster) efter Adobes eget gottfinnande. Adobe förbehåller
sig alla rättigheter som inte uttryckligen ges härunder.
5.1.2 Dina Utfästelser och Garantier med avseende på användning av Webbtjänsterna och
Webbtjänstdokumentationen. Utöver dina andra utfästelser och garantier enligt vad som anges i dessa
Ytterligare villkor utfäster och garanterar du följande:

(a) Du kommer att på en framträdande plats visa följande meddelande på den webbapplikation som ringer upp
Webbtjänsterna (”Din applikation”): ”Powered by Acrobat.com” (”Meddelande”). Du kommer att se till att varje
tredjepart som kommer åt och använder Din applikation (”Besökare”) på ett enkelt sätt har åtkomst till URL:en
https://acrobat.com från Din applikation. Namnet ”Adobe” (”Varumärke”) är ett registrerat varumärke som tillhör
Adobe och du bekräftar att din användning av Varumärket inte kommer att ge dig, och att du inte heller
kommer att hävda att du har, några rättigheter, någon äganderätt eller något intresse i eller till Varumärket. Du
kommer att visa Meddelandet i enlighet med Adobes riktlinjer för varumärken, som för närvarande finns på
http://www.adobe.com/go/TMGuidelines_se. Om Adobe av rimliga skäl anser att du inte har uppfyllt Adobes
riktlinjer om varumärken förbehåller sig Adobe rätten att begära att du omedelbart modifierar din användning
av meddelandet för att uppfylla kraven i detta avsnitt 5.1.2(a) eller säga upp denna användning.
(b) Du kommer att visa en integritetspolicy eller på annat sätt, i sidfoten på varje webbsida i Din applikation, visa
information om hur du samlar in, använder, lagrar och lämnar ut data och Information som samlats in från
Besökare, och, om tillämpligt, inbegripet ett meddelande om att tredjepart (inklusive annonsörer) kan ta fram
innehåll och/eller annonser och samla in information direkt från Besökaren och kan placera eller känna igen
cookies på Besökarens webbläsare.
(c) Du får inte försöka dölja eller på annat sätt ge en missvisande bild av Din identitet eller din applikations
identitet när du begär tillstånd från Adobe att använda Webbtjänster eller Webbtjänstdokumentationen.
(d) Du begär att Besökarna skapar ett konto på Acrobat.com innan de använder Din applikation.
(e) Du får inte lagra Besökarmaterial på ditt Acrobat.com-konto för någon Besökares räkning.
(f) Du får inte sälja, leasa ut eller underlicensiera Webbtjänsterna eller Webbtjänstdokumentationen eller ha
åtkomst till dessa för att härleda inkomster från användningen eller tillhandahållandet av Webbtjänsterna eller
Webbtjänstdokumentationen, oavsett om det är för direkt kommersiella syften, ekonomisk vinst eller av någon
annan anledning, med undantag för om du erhåller Adobes uttryckliga, föregående skriftliga medgivande på det
sätt som anges i avsnitt 5.1.3 (Applikationer för kommersiella utvecklare).
5.1.3 Applikationer för kommersiella utvecklare. Om du har för avsikt att använda Webbtjänstdokumentationen
och/eller webbtjänsterna på ett sätt som kan bryta mot avsnitt 5.1.2(f) i dessa Ytterligarevillkor kan du bli
föremål för omedelbar uppsägning av den licens/de licenser som du har fått av Adobe enligt detta avsnitt. Du
kan dock be Adobe tillåta undantag från avsnitt 5.1.2(f) genom att kontakta Adobe via developer@acrobat.com.
Om du gör detta ber vi att du tillhandahåller en detaljerad beskrivning av din applikation och det sätt du avser
använda Webbtjänsterna och Webbtjänstdokumentationen på. Adobe kommer att granska en sådan begäran
och kan bevilja ett skriftligt undantag från avsnitt 5.1.2(f). Undantaget görs för varje enskilt fall efter Adobes
gottfinnande. Om Adobe beviljar ett sådant undantag från avsnitt 5.1.2(f) kan detta undantag komma att gälla
endast under förutsättning att du uppfyller ytterligare krav som ställs av Adobe.
5.2 Grupperbjudanden. Detta avsnitt 5.2 (Grupperbjudanden) gäller endast dig om du prenumererar på
Tjänsterna (oavsett om detta sker inom ramen för ett Kampanjprogram (enligt definitionen nedan) eller på
annat sätt) för eller från tredje part (”Grupperbjudande”).
5.2.1 Information om tredje part. Om du prenumererar på Tjänsten för en tredjepart utfäster och garanterar du
att du har alla rättigheter och tillstånd som krävs för att tillhandahålla Adobe all Information om denna tredje
part, och du kommer att försvara, kompensera och hålla Adobe skadeslöst från alla anspråk, stämningar eller
förfaranden som förs mot Adobe av en sådan tredje part i samband med alla handlingar eller underlåtenheter
med avseende på sådan Information om sådan tredjepart.
5.2.2 Gruppanvändning. Om du prenumererar på Tjänsterna för en enskild tredjepart förstår du att innehåll och
arbetsytor i denna enskilda tredje parts konto för tjänsterna inte får tas bort när denna individs prenumeration på
Tjänsterna inom ramen för ett Grupperbjudande sägs upp och det är uteslutande ditt ansvar att se till att denna
individ tar bort allt innehåll och alla arbetsytor som tillhör dig från denna individs konto för Tjänsten.
5.3 Kampanjanvändning av Tjänsterna. Detta avsnitt 5.3 (Kampanjanvändning av Tjänsten) gäller endast dig om
Adobe har gett dig speciella åtkomstprivilegier för Tjänsterna inom ramen för ett speciellt program (kallat
”Kampanjprogram”).

5.3.1 Kampanjprogram. Utöver de andra villkoren i dessa Ytterligare villkor, som användare av Tjänsterna under
ett Kampanjprogram, är din rätt att komma åt och använda Tjänsterna inom ramen för ett Kampanjprogram
begränsad enligt vad som anges i e-postmeddelandet som Adobe har skickat till dig, vilket erkänner din rätt att
använda Tjänsterna inom ramen för Kampanjprogrammet, eller som Adobe på annat sätt har tillhandahållit dig i
och med din inskrivning i ett Kampanjprogram (s.k. ”Kampanjprogrammeddelanden”). Adobe kan erbjuda
Kampanjprogram vid ett senare tillfälle med andra funktioner, till en avgift eller inte alls, vilket bestäms av
Adobe efter eget gottfinnande.
5.3.2 Uppsägning av ett Kampanjprogram. Din rätt att använda tjänsterna inom ramen för ett kampanjprogram
kommer att sägas upp omedelbart när den begränsade tidsperioden som angivits i
kampanjprogrammeddelandet upphör. Dessutom förbehåller sig Adobe rätten att, av någon anledning efter eget
gottfinnande, med eller utan föregående meddelande, avbryta eller upphäva alla Kampanjprogram eller din
användning av Tjänsterna inom ramen för ett Kampanjprogram. Dina rättigheter och Deltagarnas rättigheter att
komma åt innehåll som har lämnats in till ditt konto och bearbetats av Tjänsterna inom ramen för ett
kampanjprogram kan ändras eller sägas upp, om tillämpligt, omedelbart efter att din rätt att använda Tjänsterna
inom ramen för ett Kampanjprogram sägs upp.
5.4 Adobe SendNow och Adobe Send. När du skickar en fil med SendNow eller Adobe Send kommer filen
automatiskt att laddas upp på Adobes server och Adobe kommer att informera dina mottagare (det vill säga
Deltagarna) när filen är redo för åtkomst och/eller nedladdning. Dina mottagare kan komma åt och/eller ladda
ner din fil genom att klicka på en länk i det e-postmeddelande som Adobe skickar till dina mottagare. Adobe
kan samla in information om deltagaren och hur deltagaren använder en SendNow- eller Adobe Send-fil och
Adobe kan dela denna information med dig. Det är ditt eget ansvar att informera mottagarna om sådan
insamling och delning av sådan information.
5.5 Prenumerationstjänster. Detta avsnitt 5.5 (Prenumerationstjänster) gäller endast dig om du köper en
prenumeration för att använda ytterligare funktioner i Tjänsterna enligt det prenumerationsalternativ du
prenumererar på (”Prenumerationstjänster”).
5.5.1 Uppsägning från Adobe. Utöver de rättigheter som Adobe bibehåller i avsnitt 3 i dessa Ytterligare villkor för
att modifiera eller säga upp Prenumerationstjänsterna, ditt konto för Tjänsten, dessa Ytterligarevillkor eller dessa
Prenumerationsvillkor kan Adobe också, när som helst, under vissa omständigheter och utan föregående
meddelande, omedelbart säga upp eller upphäva hela eller delar av ditt konto och/eller åtkomst till
Prenumerationstjänsterna och dessa Prenumerationsvillkor om du inte betalar de Prenumerationsavgifter du är
skyldig. All uppsägning och allt upphävande som beskrivs i detta avsnitt 5.5.1 (Uppsägning från Adobe) kan
göras av Adobe efter eget gottfinnande utan återbetalning till dig av eventuella förutbetalda
Prenumerationsavgifter eller belopp, och Adobe kommer inte att vara ansvarig gentemot dig eller tredje part för
skador som en sådan uppsägning eller ett sådant avbrott av ditt konto och/eller åtkomst till
Prenumerationstjänsterna kan resultera i eller medföra.
5.5.2 Återupprättande av konto. Med undantag för om du på ett betydande sätt har brutit mot dessa Ytterligare
villkor, vilket bestäms av Adobe efter eget gottfinnande, kan du förnya din prenumeration av
Prenumerationstjänsterna när som helst efter att ditt konto för Prenumerationstjänsterna har sagts upp.
5.6 Adobe FormsCentral. Som en del av Tjänsterna kan Adobe skicka information (inklusive Information) som du
och/eller deltagare tillhandahåller Adobe till utomstående betalningstjänster som PayPal Inc. (d.v.s. Länkade
webbplatser) för att underlätta betalningen av produkter och/eller tjänster; inklusive, men inte begränsat till
information (inklusive Information) för att upprätta ditt och/eller Deltagares konto hos en Länkad webbplats
och/eller i förväg fylla i information som rimligtvis kommer att behövas för att köpa produkter och/eller tjänster
via den Länkade webbplatsen.
5.7 Adobe Acrobat.com-tjänster. Adobe granskar allt innehåll som du gör tillgängligt för Tjänsterna för att kunna
erbjuda Tjänsterna (t.ex. för att kunna erbjuda fulltextsökningar av ditt innehåll). Som en del av Tjänsterna kan
Adobe även samla in information om hur du interagerar med innehåll och lägga ihop det med liknande
beteendedata från andra användare (”Aggregerade beteendedata”). Sådana Aggregerade beteendedata knyts
inte till personligt identifierbar information och kan inte kopplas till dig eller ditt innehåll. Adobe använder

sådana Aggregerade beteendedata för att kunna erbjuda och förbättra Tjänsterna och andra produkter och
tjänster från Adobe.
Genom att göra ditt innehåll tillgängligt för Tjänsterna samtycker och godkänner du Adobes granskning av ditt
innehåll och insamling, bearbetning och användning av Aggregerade beteendedata i syfte att erbjuda och
förbättra Tjänsterna och andra produkter och tjänster från Adobe.
6. Användning inom utbildning och skolor.
Om du är en lärare, skola eller utbildningsinstitution samtycker du till att: (a) det är du, och inte Adobe, som
ensamt ansvarar för att uppfylla kraven i COPPA, inklusive, men inte begränsat till, införskaffande av föräldrarnas
tillstånd (i verifierbar form) att samla in personlig information (Information) om eleverna som ett led i
tillhandahållandet eller användningen av Tjänsterna; (b) all insamling av personlig information (Information) om
eleverna som du utför med Tjänsterna endast utförs för användning av skolan och för dess räkning och (c) att du
kommer att tillhandahålla föräldrarna information om Adobes insamlings-, användnings- och utlämningspraxis,
som finns i dessa Ytterligare villkor, i Adobes integritetspolicy online http://www.adobe.com/go/privacy_se (eller
efterföljande webbplats till denna), i din skolas användningspolicy.
7. FRISKRIVNINGSKLAUSUL FÖR GARANTIER.
Utöver de friskrivningar från garantiansvar som ingår i Villkoren ger Adobe inga utfästelser, åtaganden eller
garantier för (a) att någon tjänst eller programvara som liknar Tjänsterna eller Programvaran kommer att
erbjudas för kommersiellt bruk och (b) någon information (inklusive, men inte begränsat till Information om
Deltagare) som har erhållits eller används i samband med din och Deltagares användning av Tjänsten.
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